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Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2019 - 2022 
 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Søknader om medfinansiering av idrettsanlegg innvilges med 2 mill kr fra avsatt ramme 
under virksomhetsområdet «Kultur, idrett og fritid». Det fordeles kr 193 600 til 
Sportsklubben Stag, kr 305 000 til Larvik og Stavern Tennisklubb og kr 1 501 400 til IF Fram.  

2. Det avsettes ytterligere 2 mill kr til medfinansiering av idrettsanlegg i 2019. Midlene fordeles 
på godkjente anlegg etter innstilling fra Idrettsrådet. Fordelingen meldes til kommunestyrets 
første møte i 2019. 

3. Søknaden fra Norges Blindeforbund Vestfold (drift av «Onsdagsklubben» ved Bøkeskogen 
eldresenter) imøtekommes med kr 15 000 i 2019.  

4. Søknaden fra PUSS Larvik (drift av servicetjenester for hjemmeboende eldre) imøtekommes 
med kr 15 000 i 2019.  

5. Søknaden fra Larvik Barokk (Larvik Barokkfestival 2019) imøtekommes med kr 200 000 i 
2019.  

6. Søknaden fra Stavern Kunst og Kultur (profesjonell koordinator) imøtekommes med kr 
90 000 i 2019.  

7. Søknaden fra Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg (rehabilitering av tak) imøtekommes med 
kr 400 000 i 2019. 

8. Søknaden fra Stiftelsen Tollerodden (Colin Archer-senter) imøtekommes med kr 300 000 i 
2019.  

9. Vedtakspunktene 2 til 8 dekkes med til sammen kr 3 020 000 av udisponerte reformmidler, jf 
også eget vedtakspunkt i saken om Strategidokument 2019-2022. 

10. Andre mottatte søknader avslås. 
 

 
SAKSBEHANDLER: Økonomisjef Paul Hellenes 
 
                     

SAKSBEHANDLER (faktiske opplysninger): Konsulent Silje Strømberg 
 
SAMMENDRAG: 



Denne saken behandler søknader om kommunalt tilskudd som har kommet inn og som gjelder 
tilskudd til formål utenfor ordinære kommunale tilskuddsordninger. Disse søknadene behandles 
samlet én gang per år i forbindelse med strategidokumentet, i henhold til kommunestyrevedtak av 
08.12.10, sak 150/10. 
 
Det foreslås medfinansiering av idrettsanlegg med 2 mill kr. Dette er i tråd med det beløpet 
kommunestyret har lagt inn i gjeldende Strategidokument til dette formålet.  
Støtte til kommunal medfinansiering av idrettsanlegg foreslås gitt til Sportsklubben Stag, Stagbanen – 
kunstgressbane 11’er bane med kr 193 600, Larvik og Stavern Tennisklubb, Brunla Tennishall - 
rehabilitering kr 305 000 og IF Fram, Framhallen - tilbygg og rehabilitering kr 1 501 400. Dette er i 
tråd med foreliggende rangering av utbyggingsplaner og i tråd med idrettsrådets anbefaling. 
Fordeling av ytterligere 2 mill kr fra reformmidlene skjer til godkjente anlegg. Endelig fordeling 
meldes kommunestyret etter at administrasjonen har innhentet Idrettsrådets behandling av dette. 
 
Foruten fastsatt ramme til medfinansiering av idrettsanlegg, foreslår rådmannen at følgende 
søknader gis tilskudd i 2019 fra udisponerte reformmidler, se eget vedtakspunkt i saken 
«Strategidokument 2019 – 2022»: Norges Blindeforbund Vestfold («Onsdagsklubben») kr 15 000, 
PUSS Larvik (servicetjenester for eldre) kr 15 000, Larvik Barokk (Larvik Barokkfestival 2019) kr 200 
000, Stavern Kunst og Kultur (profesjonell koordinator) kr 90 000, Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg 
(rehabilitering av tak) kr 400 000, og Stiftelsen Tollerodden (Colin Archer-senter) kr 300 000. Øvrige 
søknader (kulturprosjekter og helseformål) foreslås avslått. 
 
HANDLINGSROM: 
1. Kommuneloven 
2. Kommunestyrevedtak av 08.12.10, sak 150/10 
3. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013 – 2020 
4. Strategidokument 2018 – 2021, jf. KST-sak 082/17 
 
FAKTISKE OPPLYSNINGER: 
I henhold til vedtak i kommunestyrevedtak av 08.12.10, sak 150/10, skal søknader om tilskudd til 
formål som faller utenfor retningslinjene for tilskuddsfordeling, behandles samlet én gang per år i 
forbindelse med Strategidokumentet. Søknadsfrist er satt til 1. september. 
 
Den årlige behandlingen gjelder søknader som faller utenfor eksisterende tilskuddsordninger, enten 
på grunn av prosjektets størrelse/art, eller fordi søker ikke er tilskuddsberettiget etter gjeldende 
retningslinjer, for eksempel dersom det søkes om: 
 
1. Engangssum på over kr 100 000. 
2. Tilskudd til tiltak/prosjekt som vil få økonomiske konsekvenser over flere år. 
3. Ekstraordinært tilskudd til idrettsformål. 
4. Tilskudd til tiltak/prosjekt som ikke kommer inn under kultur- eller idrettsformål. 
 
Informasjon om søknadsfrist for årets behandling ble utlyst i kommunal fellesannonse 3. august 
2018. Totalt har kommunen mottatt 38 søknader som behandles og koordineres i forbindelse med 
Strategidokument 2019 - 2022. Av disse er det mottatt 12 søknader som gjelder kultur- og 
fritidsformål, 5 søknader som gjelder helse- og sosialfaglige formål, og 21 søknader om tilskudd til 
idrettsformål (hvorav 20 gjelder kommunal medfinansiering av idrettsanlegg og 1 gjelder øvrige 
idrettsformål), se oversikt nedenfor. 
 
Det er innhentet nødvendig dokumentasjon der dette har manglet, i henhold til vedtatte 
retningslinjer for oppfølging av slike søknader, jf. kommunestyrevedtak av 14.02.18, sak 018/18 
(vedlagt). 
 



For å begrense omfanget av antall saksdokumenter tilknyttet saken og i henhold til tidligere års 
praksis, legges ikke fullstendige søknader ved, men alle søknader redegjøres for nedenfor og i lister 
vedlagt. Høringsinstansene har fått samtlige søknader og alle vedlegg forelagt. Fullstendige søknader 
fremlegges på forespørsel. 
 
Samlet søknadsbeløp per år i perioden er ca 25,2 mill kr (2019), 1,6 mill kr (2020), 1,6 mill kr (2021) 
og 1,3 mill kr (2022), se nedenfor. 
 
Oversikt over mottatte søknader: 

      

KULTURPROSJEKTER 

Søker Prosjekt 2019 2020 2021 2022 

Borgen Prosjektarbeid 
Sommer-rutebåt med guide 
i Larvik-skjærgården 700 000 700 000 700 000 700 000 

Bøkeskogen og Kilens Venner 

Forprosjekt: 
«Tretoppvandring i 
Kilenområdet" 200 000 0 0 0 

HC Moen 
(enkeltpersonforetak) 

DKS-prosjekt: "Operasjon 
Betongblanding; 
Krigshistorieformidling 
tilpasset ungdom"  15 000 0 0 0 

Kunsthall Stavern 

Workshops for barn og 
unge, inkludert kunstfaglig 
veiledning og 
utstillingsperiode 120 000 0 0 0 

Larvik Barne- og 
Ungdomsteater 

Manusutvikling; 
jubileumsforestilling i 
anledning Larviks 350-års 
byjubileum i 2021 130 000 0 0 0 

Larvik Barokk Larvik Barokkfestival 2019 250 000 0 0 0 

Reidar Ottesen og Svein 
Aakerholt (Sandar 
Spellemannslag) 

Bokutgivelse om eldre 
folkemusikk fra Vestfold 50 109 0 0 0 

Stavern Frikirke 
Innredning av nye lokaler til 
barne- og 
ungdomsaktiviteter 33 800 0 0 0 

Stavern Kunst og Kultur 

Finansiering av profesjonell 
koordinator for påske- og 
høstutstillingene, samt 
øvrige aktiviteter gjennom 
året 90 000 90 000 90 000 90 000 

Stiftelsen Barakke 4 Stavern 

Rehabilitering av taket på 
Barakke 4, Rådhusgt. 27, 
Stavern 400 000 0 0 0 



Stiftelsen Tollerodden (1) 
Drift og vedlikehold av 
kulturminnet Tollerodden 0 550 000 550 000 550 000 

Stiftelsen Tollerodden (2) 

Arealtildeling og 
utviklingstilskudd til Colin 
Archer-senter på 
Tollerodden 300 000 300 000 300 000 0 

 
IDRETT  

Søker Prosjekt 2019 2020 2021 2022 

Vindfjellsamarbeidet 
Ny løypemaskin i 
Vindfjelltraktene 750 000 0 0 0 

Søknader om kommunal medfinansiering av idrettsanlegg, 
se egen liste vedlagt.   21 948 857    

 
HELSE OG OMSORG  

Søker Prosjekt 2019 2020 2021 2022 

Kirkens S.O.S 

Døgnåpen 
selvmordsforebyggende 
krisetjeneste 
/telefontjeneste 93 000 0 0 0 

Matsentralen Vestfold og 
Telemark Drift av Matsentralen 92 422 0 0 0 

Norges Blindeforbund Vestfold 
Nettverkstreff for blinde og 
svaksynte i Larvik 
(Onsdagsklubben) 15 000 0 0 0 

NFU Tønsberg (Norges 
Forbund for 
Utviklingshemmede) Dansegalla 

Uspesifisert   
søknads-
beløp 0 0 0 

PUSS Larvik (Pensjonister og 
uføres servicesentral) 

Drift av PUSS’ 
servicetjenester for 
hjemmeboende eldre 
(hagearbeid, snømåking, 
følgetjenester, handlehjelp, 
m.m.) 15 000 0 0 0 

Søknadssum, totalt    25 203 188  1 640 000 1 640 000 134 000 

      

 
 
Redegjørelse for søknadene: 
 

Søknader om tilskudd til kulturprosjekter  
Se vedlagt liste. 
Søknader som gjelder kulturformål er sendt på høring til Larvik Kulturråd. Høringsuttalelsen er 
vedlagt. 
 
Søknader om tilskudd til tiltak innen helse- og omsorgsfeltet 
Se vedlagte liste. 
 



 
Søknader om kommunal medfinansiering av idrettsanlegg, samt ekstraordinære idrettssøknader 
(saksbehandler: Kjetil Lundeberg) 
 
Fra idretts – og friluftslivsforeninger er det totalt søkt om tilskudd på kr 21 948 857 til kommunal 
medfinansiering av 20 idretts- og nærmiljøanlegg, jamfør vedlagt prioriteringsliste. Alle disse 
tiltakene er spillemiddelberettiget, og kan etter retningslinjene søke investeringstilskudd. Kommunal 
medfinansiering er begrenset til maksimalt 1/3 av samlet anleggskostnad. Den avsatte økonomiske 
rammen for tilskudd til formålet er i utgangspunktet 2 mill kr pr. år. I behandling av tilsvarende sak i 
2013 (KST- 189/13) ble det lagt en økonomisk ramme for tilskudd til «medfinansiering av 
idrettsanlegg» på 2 mill kr pr. år fremover.  
 
Kommunal medfinansiering er begrenset til maksimalt 1/3 av samlet anleggskostnad. Den avsatte 
økonomiske rammen for tilskudd til formålet er 2 mill kr pr. år. Innenfor denne rammen gis det 
tilskudd til Sportsklubben Stag, Stagbanen får utbetalt restbeløp på kr 193 600. I tillegg vil Larvik og 
Stavern Turnklubb kunne få utbetalt hele søknadsbeløpet på kr 305 000 og IF Fram vil kunne få 
delutbetalt kr 1 501 400.   
 
Forslaget som gjelder kommunal medfinansiering av idrettsanlegg, er utarbeidet i samarbeid  
med Larvik Idrettsråd. Larvik idrettsråd sin høringsuttalelse er vedlagt saken. Uttalelsen er i tråd med 
rådmannens innstilling. 
 
Rådmannen foreslår nå å fordele ytterligere 2 mill kr til medfinansiering av idrettsanlegg. Disse 
midlene tas fra ufordelte reformmidler og er en engangsbevilgning for 2019. Forslag på fordeling av 
disse midlene vil bli utarbeidet og Larvik Idrettsråd sin høringsuttalelse til dette vil bli lagt til grunn 
for rådmannens fordeling. Fordelingen kommuniseres til kommunestyret i melding til første møte i 
2019. 
 
Søknader øvrige idrettsformål 
(saksbehandler: Kjetil Lundeberg) 
 
Vindfjellsamarbeidet søker kommunen (Larvik/Lardal) om totalt kr 750 000 til delfinansiering av ny 
skiløypemaskin. Siljan kommune har bevilget kr 50 000. Bakgrunnen for søknaden er at eksisterende 
løypemaskin (2004-mod.) ikke lenger er tilfredsstillende på grunn av blant annet økte 
vedlikeholdsutgifter. For å kunne opprettholde løypekvalitet og et godt tilbud i regionen, søkes det 
nå om et tilskudd.  
Tilskuddet foreslås vurdert med bakgrunn i rådmannens forslag til bruk av udisponerte reformmidler 
for tidligere Lardal kommune, se eget vedtak i Strategidokument 2019 – 2022.   
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Saken har ikke direkte betydning for rammene i Larvik kommunes Strategidokument for årene 2019 - 
2022. Rådmannens forslag til vedtak i denne saken baserer seg på bruk av tidligere bevilget ramme 
på 2 mill kr til medfinansiering av idrettsanlegg og ytterligere 3,02 mill kr fra udisponerte 
reformmidler. Dette vil være en engangsbevilgning i 2019. Disponeringen av reformmidlene er også 
tatt opp i saken om strategidokument 2019-2022. 
 
Støtte til medfinansiering av idrettsanlegg med årlig 2 mill kr ligger altså allerede inne i gjeldene 
Strategidokument (2018 - 2021) under virksomhetsområde «Kultur, idrett og fritid», og er videreført i 
rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2019 – 2022, også der med 2 mill 
kr årlig. 
 
Når det gjelder andre innkomne søknader (kulturprosjekter og helseformål) foreslår rådmannen at 
det ikke bevilges tilskudd ut over det som kan innvilges ut fra gjeldende økonomiplan, men at enkelte 
søknader gis tilskudd (samlet beløp kr. 1 020 000) fra udisponerte reformmidler i 2019.  



 
Dersom Kommunestyret gjør et vedtak i denne saken, som avviker fra rådmannens innstilling, må 
konsekvensene samordnes med og innarbeides i kommunestyrets vedtak i saken som gjelder 
Strategidokument 2019 – 2022. 
 
KONSEKVENSER FOR BEFOLKNINGSVEKST, VERDISKAPING OG ØKT KOMPETANSE 
Rådmannen legger fortsatt til grunn at et bredt tilbud av idrettsanlegg, et velfungerende kulturliv og 
en aktiv frivillig sektor, er positive faktorer som kan bidra til å oppnå hovedmålene i 
kommuneplanen; befolkningsvekst og kompetanseøkning. Kommunen må i denne sammenheng yte 
en innsats minst på nivå med det som tilhører en kommunes forpliktelser, og videre være med på å 
legge til rette for og bygge opp under de positive tiltakene som fremmes. Det er imidlertid begrenset 
hvor mye midler kommunen har til rådighet i denne forbindelse, sett opp mot andre behov fra 
tjenesteområdene som det heller ikke er funnet plass til i forslag til Strategidokument for perioden 
2019 - 2022.  
 
KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: 
Imøtekommelse av noen av søknadene vil bety et økt aktivitetstilbud for barn og unge i Larvik 
kommune. 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER: 
Kommunestyret kan velge å bevilge tilskudd til andre enn det rådmannen legger opp til, endre 
beløpene og øke/redusere det totale beløpet som innvilges.  
 
Dersom totalbeløpet endres må dette ses i sammenheng med og koordineres med behandling av 
Strategidokument 2019 - 2022. 
 
VURDERINGER OG KONSEKVENSER: 
Ut fra en samlet vurdering av innkomne søknader opp mot kommunens økonomiske situasjon, 
foreslår rådmannen at det ikke bevilges tilskudd ut over det som kan innvilges ut fra gjeldende 
økonomiplan. Det foreslås imidlertid at noen søknader gis tilskudd fra udisponerte reformmidler i 
2019. Det vises til et eget vedtakspunkt i saken om Strategidokument 2019 - 2022.  
 
Rådmannen har i sin vurdering av reformmidlene, som engangsmidler, vektlagt at disponeringen ikke 
bidrar til å øke ordinære driftsutgifter i kommunen, men disponeres til formål som kan utløse andre 
midler eller frivillighet. 
 
Når det gjelder listene over kulturprosjekter og helserelaterte tiltak, gjelder forslaget om å benytte 
reformmidler følgende søknader:  
Norges Blindforbund Vestfold («Onsdagsklubben») kr 15 000, PUSS Larvik (servicetjenester for eldre) 
kr 15 000, Larvik Barokk (Larik Barokkfestival 2019) kr 200 000, Stavern Kunst og Kultur (profesjonell 
koordinator) kr 90 000, Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg (rehabilitering av tak) kr 400 000, og 
Stiftelsen Tollerodden (Colin Archer-senter) kr 300 000. Samlet tilskuddsbeløp til ovennevnte tiltak i 
2019 som foreslås gitt fra udisponerte reformmidler er på kr 1 020 000.  
Øvrige søknader (i liste over kulturprosjekter og helseformål) foreslås avslått. 
 
Når det gjelder søknader om kommunal medfinansiering av idretts- og nærmiljøanlegg, er 
kommunens avsatte økonomiske ramme for tilskudd til formålet er 2 mill kr pr. år. Rådmannens 
forslag til fordeling av denne årlige rammen for 2019 er vedlagt. I tillegg foreslår rådmannen å bruke 
2 mill kr fra udisponerte reformmidler til samme formål i 2019. Det vises til et eget vedtakspunkt i 
saken om Strategidokument 2019 - 2022. Disse midlene tas fra ufordelte reformmidler og er en 
engangsbevilgning for 2019. Forslag på fordeling av disse midlene vil bli utarbeidet og Larvik 
Idrettsråd sin høringsuttalelse til dette vil bli lagt til grunn for rådmannens fordeling. Fordelingen 
kommuniseres til kommunestyret i melding til første møte i 2019. Det samme gjelder for søknaden 



fra Vindfjellsamarnbeidet, som foreslås vurdert opp mot rådmannens forslag til bruk av resterende 
reformmidler tilknyttet tidligere Lardal kommune. 
 
 
 
Vedlegg: 
Idrettssøknader_søknader om kommunal medfinansiering 2019-2022 204825 
Kulturprosjekter og søknader som gjelder helserelaterte formål 2019-2022 210155 
Høringsuttalelse fra Larvik Idrettsråd 210157 
Høringsuttalelse fra Larvik Kulturråd 210156 
Retningslinjer for behandling av Strategidokument-søknader_KST-vedtak 14.02.18, 
sak 018/18 

197294 

 
 
 
 
 



Prio Søker Anlegg Total kostnad

Søknad kom. 

medfinansiering Merknad

1 Sp.kl. STAG Stagbanen - kunstgressbane 11'er bane 7 503 000 2 346 800

Søkte kommunal medfinansiering på kr 2 500 000,- 

første gang i 2014. 153.200,- ble tildelt i 2017 og 2 000 

000,- i 2018. Har søkt resterende 193 600,- for 2019.

2

Larvik og Stavern 

Tennisklubb Brunla Tennishall - rehabilitering 915 000 305 000

Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2015. Kr 

305 000 utbetales for 2019

3 IF Fram Framhallen - tilbygg og rehabilitering 10 200 000 3 400 000

Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2015. 

Delutbetaling kr 1 501 400 for 2019.

4 Halsen IF

Bergeskogen idrettspark - 

hanidcaptoalett klubbhus 444 000 148 000 Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2015.

5 IF Fram

Framparken - Klubbhus m/garderober, 

lager og aktivitetsal 19 500 000 6 440 000

Søker kr 4,950 000 i spillemidler for 2019. Søkte 

kommunal medfinansiering første gang i 2015.

6 Nanset IF

Fagerlibanen idrettspark - rehabilitering 

av kunstgress 11'er bane 2 826 000 942 000 Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2015.

7 Larvik Turn &IF

Lovisenlund idrettspark - rehabilitering 

av kunstgress 11'er bane 2 908 000 969 000 Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2015.

8 Nanset IF

Fagerlibanen idrettspark - rehabilitering 

av kunstgress ballbinge 658 000 219 000 Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2015.

9 Tjølling IF Beachbane 1 598 000 200 000 Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2016.

10 Tjølling IF Beachbane 2 598 000 200 000 Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2016.

11 Tjølling IF Helsestier 838 000 300 000 Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2016.

12 Halsen IF Nytt kunstgressdekke 3 000 000 1 000 000 Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2016.

13 Nesjar IF Kunstgressbane 7 475 000 2 492 000 Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2016.

14 IF Fram Sosialt rom 2.etasje 1 800 000 600 000 Søkte kommunal medfinansiering første gang i 2016.

Søknad om kommunalt tilskudd 2018 i.f.m. strategidokumentet 2019-2022 til anlegg for idrett og fysisk aktivietet



15 Larvik Turn &IF Lovisenlund idrettshus - rehabilitering 748 750 248 750 Søker kommunal medfinansiering for første gang i 2019.

16 Hvarnes IL Hvarneshallen - rehabilitering 408 500 136 200 Søker kommunal medfinansiering for første gang i 2019.

17 Larvik Turn &IF

Lovisenlund idrettsplass - rehab. 

Friidrettsstadion 2 412 750 804250 Søker kommunal medfinansiering for første gang i 2019.

18 Halsen IF Bergslihallen - rehabilitering 1 641 000 547 000 Søker kommunal medfinansiering for første gang i 2019.

19 Sp.kl. STAG Beachbane 957 570 275 857 Søker kommunal medfinansiering for første gang i 2019.

20

Hedrum Jeger og 

Fiskerlag Allum Skytebane - nytt standplasshus 1 125 000 375000 Søker kommunal medfinansiering for første gang i 2019.

TOTALT 66 556 570 21 948 857



Søknader til behandling i forbindelse med «Strategidokument 2019 – 

2022»  

 

KULTURPROSJEKTER 
Alfabetisk rekkefølge etter søkernavn 

 

1. Borgen Prosjektarbeid – Sommer-rutebåt med guide i Larviks skjærgård 

Sammendrag av søknaden: Borgen Prosjektarbeid (enkeltpersonforetak, org.nr. 972423319) søker 
om kommunalt tilskudd til drift av følgende ferjerute om sommeren: Stavern – Malmøya – Svenner – 
Stavernsodden – Stavern. Rundturen tar ca. 2,5 timer.  
 
Sommeren 2018 er sommerruten gjennomført som et pilotprosjekt. Vestfold fylkeskommune og 
Larvik kommune bidro med tilskudd til pilotprosjektet, som ifølge søknaden var en suksess (3235 
passasjerer). Billettinntekter gir ikke tilstrekkelige inntekter til å finansiere dette transporttilbudet, og 
det søkes nå om en kommunal bevilgning som gjør at tilbudet kan videreføres f.o.m. 2019.  
 
Søker hevder det er sterkt behov for en rutebåt som kan ta publikum med ut i skjærgården i 
sommermånedene, og at det bidrar til større bruk av friarealer på øyene, inkludert større bruk av 
kystledhytter og kyststi/turområder (for gjester som ikke selv har bår). Søker mener et ferjetilbud vil 
gi ringvirkninger for turistnæring og lokalt næringsliv, turistforeninger, for ferierende og for 
befolkningen, gjennom å gjøre kystområder mer tilgjengelige og skape oppmerksomhet om stedets 
lokale kystkultur. Det vil bli lagt opp til guiding på turene (formidling om tidligere bosetting, vikingtid, 
fyrliv, fiske, maritim historie).  
 
Tiltaket forutsetter at Larvik kommune gir tillatelse til og tilrettelegger for bruk av de brygger 
skjærgårdsruta skal anløpe. 
 
Søknadssum:  700.000,- i årlig støtte (2019, 2020, 2021, 2022) + årlig indeksregulering. 
 

 
2. Bøkeskogen og Kilens Venner – Forprosjekt  i forbindelse med «Tretoppvandring i 

Kilenområdet» 
 

Sammendrag av søknaden: 
Bøkeskogen og Kilens Venner (org.nr. 988488240) søker om midler til forprosjektering av prosjektet 
«Tretoppvanding i Bøkeskogen», et prosjekt med mål om å etablere en vandreløype/sti festet i 
fjellvegg/trær som henger forholdsvis høyt over bakken og som gir fri utsikt mot Farriskilen og 
Bøkeskogen. Foreslått beliggenhet: foran Larviksporten mot vest (Kilenområdet). Det vil ifølge søker 
være mulig å bruke fjellvegg og trær i området hvor Larviksporten har tunnelåpning mot vest, 
til/forbi der hvor Kilebakken en gang lå. I denne veggen kan hengebru festes ca. 15 meter over 
dagens veibane. Tvers over Kilebakkenområdet kan den festes i tretopper, for deretter igjen å henge 
i fjellvegg, og til sist nedstigning til bakkenivå.  
Søker peker på at en slik tretopp-løype vil bli en av de første i landet, og mener dette vil kunne bli en 
stor attraksjon, både med tanke på turisme og tilflytting, og en sti i høyden vil gi en ny måte å 
oppleve området på, og vil kunne bidra til at enda flere kommer seg ut på tur.  



Ifølge søknaden må prosjektet forholde seg til Vegvesenets disposisjon av eksisterende  E18 samt 
kommunens reguleringsplaner for området. Prosjektet er planlagt realisert i to etapper, med samlet 
kostnadsoverslag: kr. 15-16 mill. Årlig driftskostnad stipuleres til 450.000 kr.  
 
NB! Søknaden gjelder midler til å utarbeide en komplett teknisk beskrivelse/kartlegging, altså et 
forprosjekt, som vil kunne danne grunnlag for et videre arbeid med selve «tretoppvandring»-
prosjektet på et senere tidspunkt.  
 
Samme søknad ble fremmet våren 2018 som en søknad om kulturtilskudd til lag og foreninger, men 
ble her avvist  som følge av prosjektets karakter og omfang, og henvist til den årlige tilskuddssaken 
som behandles politisk i forbindelse med Strategidokumentet.  
 
Søknadssum til forprosjektet:  200.000,- (2019). 

 

3. HC MOEN Hans Christian Haraldsen Moen - DKS-prosjekt: "Operasjon Betongblanding. 

Krigshistorieformidling tilpasset ungdom" 

Sammendrag av søknaden: Med utgangspunkt i Operasjon Betongblanding 14. mars 1945, skal 
historiker Thomas Nilsen, journalist hans Christian Moen m.fl. samle inn og presentere 
dokumentasjon om motstandsbevegelsen i Vestfold 1944/45. Operasjon Betongblanding var en 
større koordinert aksjon mot jernbanen på Østlandet mot slutten av 2 verdenskrig. I Vestfold ble det 
utført sprengninger av 11 broer, 20 veksler og 50 jernbaneskinner. 
Prosjektet er rettet mot ungdom mellom 15 og 19 år. Dette er et formidlingsopplegg som ønskes tatt 
inn i Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold, og skal knyttes opp mot og tilpasses kompetansemål 
i skolens læreplaner knyttet til 2. verdenskrig. Både foto, dokumenter, kart, videokonstruksjoner og 
intervjuer i lyd- og bildeformat blir del av formidlingen, og materialet skal samles og presenteres i et 
interaktivt format på et eget domene (tilpasset ulike digitale plattformer), der elevene selv kan 
utforske de forskjellige hendelsene. Musikk, lydbakgrunn er komponert av Ravi.  
 
Faglig målsetning: Formidle krigshistorie på unges premisser, gjennom moderne virkemidler. 
Dokumentere vitner og innlemme prosjektet i skolens undervisning gjennom DKS. Fremheve nær, 
lokal historie og sette den i geografisk kontekst. En viktig del av prosjektet er ifølge søknaden å ta 
vare på barns minner av motstandsarbeidet, gjennom lyd og film, et arbeid som haster på grunn av 
vitnenes alder. Overordnet faglig målsetning: formidle, dokumentere og sørge for varig offentlig 
tilgang til materialet.  
 
Søknadssum:  15.000,- (2019). 
 

4. Kunsthall Stavern – Workshops for ungdom, inkludert kunstfaglig veiledning og 

utstillingsperiode 

Sammendrag av søknaden: Kunsthall Stavern har lenge jobbet med ulike prosjekter parallelt med 
arbeidet med faste utstillinger som viser norsk og internasjonal samtidskunst. De ønsker nå å styrke 
satsningen på tiltak for barn og unge, og vil lage workshops, kurs og gi opplæring innen ulike 
kunstdisipliner. Det legges også opp til en utstillingsperiode etter hver workshop. Fokus for 
workshops i 2019 vil først og fremst være ungdom med sosiale utfordringer, som adferdsproblemer 
og rusproblematikk, samt integreringsutfordringer. Alle deltagere mottar profesjonell veiledning av 
fagpersoner/kunstnere. De gis også karriereråd og yrkesveiledning under kursene/workshopene, 
samt noe arbeid med kunstterapi, men hovedfokus er på utøvende kunst og kunst som 
kommunikasjonsform. Det søkes om tilskudd til fire slike workshops.  



 
Kunsthall Stavern er i søknaden beskrevet som en arena dedikert til fremvisning av norsk og 
internasjonal samtidskunst til kunstinteressert publikum i regionen. Formålet er å stimulere 
nødvendige vekstgrunnlag for økt publikumsinteresse, samt å styrke synlighet og levevilkår, for så vel 
nyetablerte som godt etablerte kunstnere. Kunsthall Stavern ivaretar en faglig forankring og driftes 
av en uavhengig arbeidsgruppe med aktivt utøvende lokale og regionale kunstnere, kuratorer og 
kulturarbeidere i samarbeid med lokalt næringsliv generelt, og eiendomsbesitter og tilrettelegger 
Agnes Utvikling AS spesielt. 
 
Tidligere tildelt kommunalt kulturtilskudd: Kr. 15.000,- i prosjekttilskudd i 2018. 
 
Søknadssum:  120.000,- (2019). 

5. Larvik Barne- og Ungdomsteater – Manusutvikling; jubileumsforestilling i anledning 

Larviks 350 års byjubileum i 2021 

Sammendrag av søknaden: Larvik Barne- og Ungdomsteater ønsker å være en bidragsyter til Larviks 
350-årsjubileum i 2021, og vil lage en jubileumsforestilling for hele familien med fokus på Larviks 
spennende historie. Foreningen søker om 130.000 kr. til utarbeidelse av manus til forestillingen.  
 
Teaterforeningens egne barne- og ungdomsskuespillere vil stå på scenen, og muligens også noen av 
de lokale profesjonelle skuespillerne i byen. Videre vil frivillige ressurser engasjeres i forbindelse med 
scenografi, kostymer, sminke og markedsføring. Larviks byjubileum faller for øvrig sammen med 
Teaterhuset Munkens 100-årsjubileum som kulturhus i Larvik. I tillegg til planlagte visningsdatoer en 
uke i juli 2021, kan stykket også settes opp (2-4 forestillinger) under jubileumsdagene i slutten av 
september, hvis dette er ønskelig fra kommunens side. Da kan det også være aktuelt å invitere inn et 
klassetrinn fra Larviksskolen gjennom Den kulturelle skolesekken, eller eldre gjennom Den kulturelle 
spaserstokken. Teaterforeningen er gjerne med på å diskutere hvordan denne jubileumsforestillingen 
kan passe inn sammen med kommunens øvrige planer for byjubileet.  
 
Larvik Barne- og Ungdomsteater ønsker å samarbeide med lokale kulturaktører i forbindelse med 
denne forestillingen, blant andre Larvik museum, Tolleroddens Venner, Frithjofs Venner og Larvik 
Historielag.  
 
Utarbeidelse av manus: Forfatteren og dramatikeren Erling Pedersen har skrevet mange stykker med 
handling fra Larviksdistriktet, blant annet «Herregårdsspillet» som ble satt opp hver sommer i 
perioden 1993-2008, og som bidro til at mange ble nysgjerrige på byens historie. Erling Pedersen er 
villig til å utarbeide et manus til jubileumsforestillingen, og teaterforeningen søker nå om tilskudd til 
å gjennomføre manusarbeidet. 
 
Kommunalt kulturtilskudd (til lag og foreninger) tildelt de siste tre årene: 100.000 kr/år, tildelt som 
driftstilskudd til lagets ordinære foreningsdrift. Det er ikke anledning til å bevilge prosjekttilskudd av 
en slik størrelse som denne søknaden anmoder om, i den årlige tilskuddstildelingen til lag og 
foreninger, noe som er bakgrunnen for at søknaden fremmes for politisk behandling i forbindelse 
med Strategidokument-saken.  
 
Søknadssum:  130.000,- (2019). 

6. Larvik Barokk – Larvik Barokkfestival 2019 

Sammendrag av søknaden: Festivalen Larvik Barokk ble opprinnelig etablert i forbindelse med 

Vestfoldfestspillene, og har siden 2015 hatt sitt tilholdssted i Larvik. Rammen rundt den årlige 



festivalen er musikk og underholdning fra barokken, og et fokus på Larviks barokke historie og 

kulturarv, formidlet av nasjonale og internasjonale artister. Søker legger vekt på at Larvik Barokk 

skiller seg ut fra andre festivaler, ved å være uløselig knyttet til Larvik og byens historie.  

Foreningen Larvik Barokk samarbeider med flere lokale aktører; Bølgen kulturhus, Larvik museum, 

Skole/SFO, Larvik kulturskole, Ungdommens kulturmønstring (UKM), Kulturavdelingen i kommunen, 

Stiftelsen Tollerodden, Tordenskiolds Soldater, m.fl., samt næringslivet.  

Søker opplyser at festivalene 2015-2018 har vært en kunstnerisk suksess og har blitt godt mottatt av 

publikum. Festivalen har fått god omtale og omfattende dekning i pressen, både lokalt og nasjonalt.  

Visjoner/mål: Etablere Larvik som «Norges barokk-by», gjennom å invitere artister på internasjonalt 

høyt nivå til samarbeid med lokale aktører og dermed skape aktiviteter i bygg, bymiljø og larviks 

kulturminner fra barokken. Gjøre barokken engasjerende og tilgjengelig gjennom nyskapende 

historiefortelling på internasjonalt nivå. Skape et tilbud for et bredt publikum (alle aldere). Skape 

ringvirkninger lokalt og regionalt gjennom aktivt samarbeid med institusjoner og organisasjoner.  

Søker knytter festivalens målsetninger blant annet opp mot følgende mål i kommunens kulturplan: 

«Kulturarv- og aktivitet vises med stolthet i Larvik og brukes som ressurs for å skape sterkere 

identitet, engasjement og omdømme».  

Tre satsingsområder for perioden 2019-2022, i henhold til søknad: 1) Gi barn og unge en scene, , 2) 

Nyskapende aktiviteter i historiske bygg og moderne bymiljø, og 3) Aktiv og sjangeroverskridende 

historieformidling. Med dette menes samarbeid med miljøer innen ulike sjangere og kunstuttrykk, 

utvikle nye arenaer for formidling, overraske og begeistre publikum ved blant annet å synliggjøre 

sammenhenger mellom barokkmusikk og andre musikksjangere, i henhold til søknad. 4) Utvide Larvik 

Barokk til et helårlig program med arrangementer og aktiviteter vår, høst og vinter.  

Kommunalt kulturtilskudd tildelt de siste tre årenes festival: 
2018: 150.000 kr ble tildelt festivalen i 2018, jf. KST-sak 082/17 («Strategidokument 2018-2021»). 
2017: 250.000 kr, jf. KST-sak 234/16 («Strategidokument 2017-2020»).  
2016: 60.000,- (ordinær tilskuddsfordeling til lag og foreninger innen kulturfeltet). 
 
Søknadssum: 250.000,- (2019) 

 
7. Reidar Ottesen og Svein Aakerholt (Sandar Spellemannslag) – Bokutgivelse om 

folkemusikk og spillemenn fra Vestfold  

Sammendrag av søknaden: Det søkes om prosjekttilskudd til: "Bokutgivelse om folkemusikk og 

spillemenn fra Vestfold".  

Bokprosjektet og det tilhørende innsamlingsarbeidet ble startet i 2013, og manus er nå ferdigstilt. 

Det er inngått avtale med NOVUS Forlag. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med Sandar 

Spellemannslag. Boken vil bli på ca. 300 sider, og ha om lag 300 musikknoter. Musikkforsker og 

forfatter Bjørn Aksdal har skrevet forord. Larvik kommune bli kreditert dersom tilskudd gis. 

Formålet med bokutgivelsen: Samle og dokumentere folkemusikktradisjonene i Vestfold, og gjøre det 

eldre tradisjonsmaterialet kjent. Materialet består av håndskrevne notatbøker, noter, lydopptak, 



intervjuer, bevarte instrumenter og ikonografisk materiale. Noe av dette materialet er for øvrig 

fortsatt i bruk og holdes levende gjennom virksomheten til Sandar Spellemannslag. 

Det var lenge relativt lite kunnskap om folkemusikktradisjonene i områdene rundt Oslofjorden, men i 

de senere årene har flere ildsjeler kommet på banen for å kartlegge eldre tradisjoner og skal nytt liv i 

folkemusikken både i Østfold, Akershus og Vestfold. I Vestfold fikk Øystein Gjerde stor betydning for  

dette arbeidet, og bokprosjektet som det søkes om midler til, er en videreføring av Gjerdes 

påbegynte innsamling av slåtter og viser som ble utgitt på kassetter eller i notehefter. Boka 

dokumenterer både hallinger, springdanser, turdanser og yngre former for folkemusikk.  

Søker peker på at en bokutgivelse om folkemusikktradisjonene i Vestfold er viktig både for å 

dokumentere historien og ta vare på den immaterielle kulturarven, og med tanke på dagens 

rekruttering til spelemannsmiljøet og videreføring av tradisjonen. Innsamlingsarbeidet og boka 

sørger for at det er  skaffet til veie atskillig bedre kunnskap om folkemusikktradisjonene i Vestfold, og 

er et viktig bidrag til. Søker anslår at boka vil få stor betydning lokalt (den omfattende notedelen for 

eksempel kan fungere som inspirasjon for lærere i kulturskolene), og også nasjonalt.   

Samme søknad ble våren 2018 fremmet av Sandar Spellemannslag i kommunens tilskuddsordning for 

lag og foreninger, men fikk her avslag fordi tildeling av prosjekttilskudd innen denne ordningen i 

henhold til retningslinjene ikke kan gis til bokutgivelser (punkt 2.2.2), og videre fordi foreningen som 

søkte dessuten har tilhold i Sandefjord kommune, og derfor i utgangspunktet heller ikke er 

tilskuddsberettiget innenfor denne ordningen (punkt 1.3 og 2.2.4).  

Søknadssum:  50.109,- (2019). 

8. Stavern Frikirke – Innredning av nye lokaler til barne- og ungdomsaktiviteter 
 

Sammendrag av søknaden: Søker tilskudd til innkjøp av møbler og utstyr for å innrede nye rom 

tilrettelagt for barne- og ungdomsarbeidet i Stavern frikirke, blant annet søndagsskolen, Knøttesang, 

Juniorgospel, Fredagsklubb og Tweens.  

Ca. 60 barn er tilknyttet aktivitetene i frikirken (både kirkemedlemmer og andre), og også aktiviteter 

for ungdom er under planlegging. Menigheten har gått inn for å bygge om kirkebygget, for å lage rom 

som er bedre tilpasset barne- og ungdomsarbeidet (ny kirkesal med stor scene og moderne teknisk 

utstyr, bandrom/øvingsrom, ungdomssal), og det søkes nå om et tilskudd til innredning av lokalene. 

Søknadssum: 33.800,- (2019). 

9. Stavern Kunst og Kultur - Profesjonell koordinator av påske- og høstutstillingene, samt 
øvrig aktiviteter gjennom året 

 
Sammendrag av søknaden: Stavern Kunst- og kulturforening arbeider for å fremme interessen for 

kunst og kultur i Stavern, og for å legge til rette for kunstnerne og kunstutviklingen. Foreningen 

arrangerer årlige vår- og høstutstillingene i Stavern, og ønsker fremover å lage aktiviteter i Stavern 

året rundt i form av minst ett månedlig arrangement. Formål: Bidra til at Stavern blir kulturby 

nummer én, og ha tett dialog med næringsliv og kunstnere, skape et bedre samhold og samarbeid 

blant kunstnere i Stavern, bidra til kunstformidling, samt å knytte bånd mellom kunstmiljøet lokalt og 

eksternt. 



Det søkes om kommunalt tilskudd til i finansiere stillinger som web- og medieansvarlig, og helårs 

kulturkoordinator (50 %) med ansvar for utstillingene og øvrige aktiviteter, for å sikre profesjonell 

gjennomføring og fremdrift, slik at styret i Stavern Kunst og Kultur «kan opprettholde sin 

overordnede rolle de neste årene samt sikre en sterkere og mer forutsigbar økonomi». Per i dag er 

arbeidet basert på frivillig innsats fra styret. Koordinatoren skal blant annet kan sørge for å søke om 

tilskudd. Det er et mål at driften etter en tid vil kunne stå på egne bein.  

Stavern Kunst og Kultur inngikk høsten 2017 en avtale med en koordinator som våren 2018 hadde 

ansvar for koordinering av påskeutstillingen, markedsføring, kontakt med kunstnere, webside og 

andre praktiske oppgaver.   

Søker peker på at påske- og høstutstillingene er viktige kulturarrangementer som trekker mange til 

Stavern og som dermed bidrar sterkt til stadfeste Stavern som kulturby. Det hevdes at påske- og 

høstutstillingene innebærer en viktig inntektskilde for kunstnere, og på at lokale kunstnernes 

tilstedeværelse i Stavern og i kommunen har stor verdi og gir ringvirkninger både for kultur- og 

næringsliv.  

Kommunalt kulturtilskudd tildelt de siste tre årene (ordinær tilskuddsfordeling til lag og foreninger / 

kulturformål): 60.000,- i 2018 og 2017. 20.000,- i 2016. 

Søknadssum: 90.000 kr/år (2019, 2020, 2021, 2022). 

10. Stiftelsen Barakke 4 Stavern - Rehabilitering av taket på Barakke 4, Rådhusgt. 27, 
Stavern 

 
Sammendrag av søknaden: Det søkes om kommunalt tilskudd til rehabilitering av taket på bygget 

«Barakke 4» som ligger i Rådhusgaten 27 i Stavern, og som er hovedhuset i det historiske anlegget på 

Stavern torg. Disse bygningene ble oppført som del av Fredriksvern Verft på 1750-tallet, og er 

verneverdige og av nasjonal betydning. Fram til 1997 var anlegget i offentlig eie, siste eier var Larvik 

kommune, som i 1997 overdro eiendommen til Stiftelsen VGS Kvartal 27. Stiftelsens navn er senere 

endre til Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg, og har som formål «å eie, bevare og drive utleie til 

næringsvirksomhet, kulturformål og frivillighet i lokalsamfunnet».  

Stiftelsen driftes hovedsakelig på frivillig basis, og vedlikehold er hittil finansiert med opptjente 

midler og utført ved dugnadsinnsats. Stiftelsen har også søkt og fått eksterne midler til blant annet 

brannsikring. Nå står stiftelsen overfor større bygningsmessige vedlikeholdsoppgaver. Det første 

store prosjektet er omlegging av taket på Barakke 4. Søker viser til at taket er i svært dårlig forfatning 

og innebærer en sikkerhetsrisiko (fare for at takstein faller ned). Priskalkyler er innhentet, og 

beregnet totalkostnad er 2,4 mill. inkl. moms. Stiftelsen har tilgjengelig 300.000 kr i egne midler til 

prosjektet, som ønskes gjennomført i løpet av 2019. Befaring av bygget/anlegget ble foretatt av 

Vestfold fylkeskommune (VFK) i mai 2018, og rehabilitering av taket vil bli gjort i henhold til de krav 

som stilles for antikvariske bygg.  

Søker viser for øvrig til stiftelsens presentasjon i Kultur- og oppvekstkomiteen 29.08.18. 

Søknadssum: 400.000,- (2019). 

11. Stiftelsen Tollerodden (1) - Drift og vedlikehold av kulturminnet Tollerodden [2020-
2023] 



 
Sammendrag av søknaden: Stiftelsen Tollerodden søker om videreføring av ordningen der stiftelsen 
har mottatt et årlig kommunalt tilskudd til basisfinansiering av vedlikeholdet og driften av 
kulturminnet/kulturminneparken Tollerodden, Kirkestredet 9, Larvik. Det er bevilget 500.000 kr. 
t.o.m. 2019, og søkes om ny årlig bevilgning f.o.m. 2020 (550.000 kr/år). 
Status for Prosjekt Tollerodden: Restaureringen av Tollerodden er i innspurten, og forhåpentligvis 

fullført i løpet av 2019/20. Investeringer i form av støtte fra det offentlige, dokumenterte 

dugnadstimer og gaver, har passert 42 millioner kroner ved siste årsskifte. Prosjektet er gjeldfritt.  

Framdriften de siste 17 årene må sies å ha vært tilfredsstillende ettersom ingen tiltak er igangsatt 

uten at finansieringen har vært på plass. Vurderinger av hva de frivillige kompetanseteamene er 

villige til å investere av tid og energi, legges inn som forutsigbare elementer ved valg av aktiviteter og 

utarbeiding av framdriftsplan. Formålet er restaurering i henhold til kulturminnelovens 

bestemmelser, og samtidig sikre et moderne, sikkert og driftsvennlig hus. Søker påpeker at Larvik 

kommune har vært en viktig støttespiller og samarbeidspartner i prosessen. Både offentlige 

investeringer/tilskudd, private gaver og minst 30 % frivillig innsats (søkers eget måltall) har gitt 

avgjørende bidrag.   

Regnskapet for de tre siste årene viser at de faste basisutgiftene knyttet til huset/hagen/ 

eiendommen utgjør ca. 600.000 kr/år. Hovedutfordringen fremover er å skape nytt liv i hus og park, 

og slik skape videre utvikling av kulturminnet og en sikker, forutsigbar og bærekraftig fremtidig 

økonomi. Stiftelsen Tollerodden har nedsatt en intern arbeidsgruppe hvor Tolleroddens Venner er 

representert, som skal utarbeide en ny driftsmodell for huset og andre tiltak i det nære kulturmiljøet 

fra 2020/21.  

Kommunalt kulturtilskudd tildelt de siste tre årene: 500.000 kr/år. 

Søknadssum: 550.000 kr/år (2020, 2021, 2022) . 

12. Stiftelsen Tollerodden (2) - Arealtildeling og utviklingstilskudd til Colin Archer-senter på 
Tollerodden 

 
Sammendrag av søknaden:   

1. Stiftelsen Tollerodden ber i sin søknad om en avklaring fra Larvik kommune angående 
plassering av et Colin Archer-senter. Primært ønsker stiftelsen en plassering på området hvor 
friluftsrestauranten Skotta er i dag, for å gi god synlighet for det planlagte signalbygget. 

2. Stiftelsen søker dessuten om kommunalt tilskudd til prosjektutvikling og realisering av Colin 
Archer-senteret 

 
Colin Archer er verdenskjent for sin båtbyggerkunst og var den som skapte de norske 
redningsskøytene. Colin Archers verdensberømte skøyter er viktige nasjonale kulturminner. Archer 
bodde og hadde sitt virke på Tollerodden i Larvik. Et 30-talls originale Colin Archer-skøyter seiler 
fortsatt. Colin Archer har også en sentral plass i norske polarhistorie, i og med at han konstruerte og 
bygde fartøyet som gjorde Fridtjof Nansens, Otto Sverdrups og Roald Amundsens ekspedisjoner 
mulig.  

Stiftelsen Tollerodden startet i 2016 et arbeid med siktemål om å fremme Colin Archers virke som 
båtkonstruktør og båtbygger. Ideen var å etablere et senter i form av en paviljong hvor de sentrale 
elementene vil være en losskøyte og en redningsskøyte bygget på Archers verft på Tollerodden i 
Larvik. I senteret skal publikum få se og lære om Colin Archers liv og virke, hans båtbyggerkunst, og 



betydning for utvikling av sjøsikkerhet og kystbefolkningens velferd. Et opplevelsessenter vil kunne gi 
kunnskap og aktiviteter for hele familien og flere generasjoner. Av særlig betydning vil det være å 
formidle kunnskap gjennom visningsobjekter, aktiviteter og opplevelser for barn og unge. 

Søker hevder at Colin Archer-senteret vil styrke helheten og attraktiviteten i det kulturhistoriske 
området som Tollerodden er del av, og at et slikt senter vil gi et vesentlig bidrag i formidlingen den 
nasjonale maritime historien. 

Så langt har Stiftelsen Tollerodden kjøpt redningsskøyta RS 14 Stavanger, med midler tildelt av 

Sparebankstiftelsen DNB. Denne vil bli flyttet til Tollerodden våren 2019. 

Prosjektet med etablering av et Colin Archer-senter administreres som en egen enhet under 

Stiftelsen Tollerodden, i tråd med stiftelseslovens bestemmelser for alminnelige stiftelser. Stiftelsens 

styre vil være styringsgruppe for prosjektet.  

Stiftelsen Tollerodden trenger et avklart tomtealternativ for senteret, for å kunne knytte til seg 

samarbeidspartnere som ønsker å bidra med arbeid og finansiering. En avklaring med hensyn til tomt 

og beliggenhet vil utgjøre grunnlaget for den videre utviklingen av prosjektet. Tre skisser til 

plassering er lagt ved søknaden. Primært ønsker stiftelsen en plassering på området der 

friluftsrestauranten Skotta er i dag.  

I henhold til søknaden fattet Larvik kommune følgende vedtak 21.06.17: 

«Larvik kommune er positive til prosjektet om etablering av et Colin Archer-senter, og vil se nærmere 

på muligheten for en plassering innenfor planområdet Tollerodden/Skottebrygga, plan id 

1995.07.01.» 

Søknaden gjelder altså både tilskudd til videreføring av prosjektet, og en anmodning om rask 

avklaring vedrørende senterets plassering.  

Søknadssum: 300.000 kr/år (2019, 2020, 2021, 2022). 

 

HELSERELATERTE FORMÅL 
Liste i alfabetisk rekkefølge etter søkernavn 
 

1. Kirkens SOS Tunsberg – Døgnåpen selvmordsforebyggende krisetjeneste/telefontjeneste 
 
Sammendrag av søknaden: Kirkens SOS i Tunsberg er inngår i en landsdekkende døgnåpen 
selvmordsforebyggende krisetelefontjeneste, som i henhold til søknaden skal utgjøre et supplement 
til det offentlig hjelpeapparatet. Det er 12 SOS-sentre i landet, i tillegg til landssekretariatet i Oslo, 
der frivillige tar imot henvendelser på telefon, e-post og chat. Det jobbes kontinuerlig for å rekruttere 
nok frivillige til å besvare alle henvendelsene.  
 
Selvmord er et stort samfunnsproblem og søker skriver at krisetelefonen de siste årene har registrert 
økt pågang, særlig blant unge. Kirkens SOS ble stiftet i 1974, og er del av Den norske kirkes diakonale 
virksomhet. Kirkens SOS fikk Frivillighet Norges frivillighetspris i 2017. Kirkens SOS får mottar ca. 40 % 
av sine inntekter via statlige overføringer, og resten må organisasjonen skaffe til veie selv. Det søkes 
om «ca. 2 kr,- per innbygger», av søker beregnet til kr. 93.000,-.  



 
Søknadssum:  93.000,- (2019). 
 

2. Matsentralen Vestfold og Telemark - Drift av Matsentralen 
 
Sammendrag av søknaden:  Matsentralen er resultat at et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, 

Evangelieseneteret, Kristen besøkstjeneste og Frelsesarmeen, hvor formålet er å bekjempe matsvinn 

fra matindustrien, og å hjelpe vanskeligstilte. For 2 kr vil Matsentralen kunne omfordele mat 

tilsvarende ett måltid. Matsentralen Vestfold og Telemark har inngått leieavtale for et lager på 

Hegdal industriområde i  Larvik. Matsentralen vil knytte til seg både frivillige og personer utenfor det 

ordinære arbeidslivet. Søker oppfordrer alle kommuner i Vestfold til å delta i prosjektet, og søker om 

tilskudd tilsvarende 2 kr. per innbygger (per 2. kvartal 2018 (SSB): 47072 innbyggere i Larvik 

kommune). P.t. har Matsentralen Vestfold og Telemark et driftsbudsjett på 2 mill. kr.. I tillegg 

kommer et investeringsbudsjett på 1 mill. kr. Så langt har Matsentralen mottatt 1,8 mill. kr. fra 

Kavlifondet til oppstarts- og driftsmidler i tre år. 

Søknadssum: 94144,- (2019). 

3. Norges Blindeforbund Vestfold - Nettverkstreff for blinde og svaksynte i Larvik 
(Onsdagsklubben) 

 
Sammendrag av søknaden: Det søkes om midler til drift av «Onsdagsklubben» i regi av Norges 

Blindeforbund Vestfold. Tiltaket har tilhold i Larvik (Bøkeskogen eldresenter), og har til hensikt «å gi 

blinde og svaksynte i Larvik et tilrettelagt aktivitetstilbud». Med tilrettelegging forstås i denne 

sammenheng tilgjengelighet i tilrettelagte lokaler, et sted der man kan treffe andre i samme 

situasjon (skape nettverk), og et sted der aktivitetene er lagt opp på de synshemmedes premisser.  

Onsdagsklubben har i gjennomsnitt 20-30 deltakere på hver samling, og finansieres i stor grad av 

inntekter fra innsamlede midler. De to siste årene har klubben økt sitt aktivitetsnivå på grunn av flere 

arrangementer og stort lokalt engasjement, ifølge søknaden. Stipulerte utgifter til tiltaket i 2019, i 

henhold til søknad: 43 000,-. 

Kommunalt kulturtilskudd tildelt de siste to årene: Kr. 15.000 i 2018, jf. KST-sak 082/17 

(«Strategidokument 2018-2021»). Kr. 10.000,- i 2017, jf. KST- sak 264/16 («Strategidokument 2017-

2020»).  

Søknadssum:  15.000,- (2019). 

4. Norsk Forbund for Utviklingshemming (NFU) Tønsberg - Dansegalla 
 
Sammendrag av søknaden:  Norsk Forbund for Utviklingshemming (NFU) Tønsberg, Nøtterøy og 

Tjøme (Færder) er en lokalforening med ca. 112 medlemmer. Foreningen har ulike arrangementer 

gjennom året, med fokus på sosialt samvær. Det største av disse er en dansegalla hver høst, en 

populær tilstelning og det kommer deltakere fra både Vestfold og Telemark. Det søkes om tilskudd til 

sistnevnte arrangement. 

Søknadssum:  Ikke definert (2019). 



5. PUSS Larvik (Pensjonister og uføres servicesentral) - Drift av PUSS’ servicetjenester for 
hjemmeboende eldre (hagearbeid, snømåking, følgetjenester, handlehjelp, m.m.) 

 
Sammendrag av søknaden: Pensjonister og uføres servicesentral (PUSS) er en frivillig organisasjon 

som utfører mindre jobber for uføre og hjemmeboende eldre som bor i Larvik kommune, med formål 

om å bidra til at de kan fortsette å bo i egen bolig/omsorgsbolig. PUSS tilbyr hjelp til for eksempel 

hagearbeid, snømåking, vedbæring, innkjøp og følgetjenester (til lege, tannlege osv.). PUSS tar ikke 

oppdrag som normalt skal utføres av hjemmetjenesten i kommunen, av drosjer eller av profesjonelle 

håndverkere.  

Organisasjonen har ca. 30 medlemmer som stort sett er pensjonister, og medlemmene utfører 600-

800 oppdrag per år. Brukerne betaler 100 kr/time for å få tjenesten levert. PUSS har et kontor som er 

åpent mandag-torsdag, der tjenesten administreres.  

Det søkes om tilskudd til innkjøp av utstyre til administrasjon og utføring av servicetjenestene 

(bærbar pc og hageutstyr). 

Kommunalt tildelt i 2018: 5.000,- (nærmiljøtilskudd). 

Søknadssum: 15.000,- (2019). 

 



 

Larvik Idrettsråd 

Nordliveien 22 

3271 Larvik 

Hjemmeside:  

Bankkonto:  

Org. nr. :  

http://larvikir.no 

2510 14 59414 

988 707 783 

Leder: Ann-Kristin Aanstad 

Mobil: 95 81 65 54 

E-post: ann.kristin.aanstad@gmail.com 

 

 
Til Larvik kommune, ved Kultur, idrett og fritid 

 
Larvik, 18. oktober 2018 

 
 
 

Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2019-22 
 
Viser til deres e-post 17. oktober. Det er totalt 20 søknader, hvorav 5 nye. 
 
Samlet kostnad er beregnet til 66,5 millioner. Det søkes om totalt 21,9 millioner i kommunal medfinansiering, og 
totalt 20,4 millioner i spillemidler for disse anleggene. 
 
Larvik idrettsråd foreslår følgende prioritering:  
 

Pri Søker Tekst Kostnad Spillemidler 
Kommunal 
medfinans 

Estimert 
tildeling av 

komm.  
midler 

1 SPKL Stag Stagbanen - kunstgressbane 11'er 7 503 000 2 500 000 2 346 800  
2017-2019 

2 
Larvik og Stavern 
Tennisklubb Brunla Tennishall - Rehabilitering 915 000 305 000 305 000  

2019 

3 
Framparken 
Eiendom/ IF Fram Framhallen - Rehabilitering og tilbygg 10 200 000 3 300 000 3 400 000  

2019-2020 

4 Halsen IF 
Bergeskogen idrettspark - 
Handicaptoalett klubbhus 444 000 152 000 148 000  

2020-2021 

5 
Framparken 
Eiendom/ IF Fram 

Framparken Klubbhus m/garderober, 
lager og aktivitetsal 19 500 000 4 950 000 6 440 000  

2021-2024 

6 Nanset IF 
Fagerlibanen idrettspark - 
rehabilitering av kunstgressbane  2 826 000 942 000 942 000  

2024 

7 Larvik Turn & IF 
Lovisenlund idrettspark - 
rehabilitering av kunstgressbane  2 908 000 970 000 969 000  

2025-2026 

8 Nanset IF 
Fagerlibanen idrettspark - 
rehabilitering av kunstgress ballbinge 658 000 300 000 219 000 

2025 

9 Tjølling IF Løveskogen beachhåndballbane 1 598 000 299 000 200 000  2025 

10 Tjølling IF Løveskogen beachhåndballbane 2 598 000 299 000 200 000  2025 

11 Tjølling IF Helsestier, Trinn 1 838 000 300 000 300 000 2025 

12 Halsen IF 
Bergeskogen IP Kunstgressbane- Nytt 
dekke/rehabilitering 3 000 000 1 000 000 1 000 000  

2025-2026 

13 Nesjar IF 
Nesjar - kunstgressbane 11'er bane, 
inkl. lysanlegg 7 475 000  2 340 000  2 492 000  

2026-2027 

14 
Framparken 
Eiendom/ IF Fram Framparken - Sosialrom 1800000 500 000 600 000  

2027 



 

 

 

 

Pri Søker Tekst Kostnad  Spillemidler  
Kommunal 
medfinans  

Estimert 
tildeling av 

komm.  
midler 

15 Larvik Turn & IF Lovisenlund IP Idrettshus 748 750  250 000 248 750   2027 

16 Hvarnes IL 
Hvarneshallen flerbrukshall -VVS 
anlegg rehabilitering 408 500  136 000 136 200  

2027 

17 Larvik Turn & IF Lovisenlund IP Friidrettsstadion 2 412 750  804 000 804 250  2027-2028 

18 Halsen IF Bergslihallen - Rehabilitering 1 641 000  547 000 547 000  2028 

19 Sportsklubben Stag Beachbane 957 570  200 000 275 857  2028 

20 
Hedrum Jeger og 
Fiskerlag Allum Skytebane - nytt standplasshus 1 125 000  375 000 375 000  

2028 

 
           

 
Totalsum  Ordinære anlegg  66 556 570  20 469 000  21 948 857   

 
  Tildelt  

 
13 207 000  2 153 200   

 
  Rest    7 262 000  19 795 657   

 

 
Vi har fulgt samme prioriteringer som vi har gjort i forhold til søknadene for 2018, og spillemiddelsøknadene for 
2019. 
 
13 av 20 søknader har mottatt spillemidler, de resterende vil motta spillemidler allerede i 2019. 
Spillemiddelsøknader over 2 millioner får tilskuddet fordelt på 2-3 år. 
 
Finansiering av idrettsanlegg er hovedsakelig basert på en tredelt løsning: 
spillemidler, kommunal medfinansiering og egenfinansiering. 
 
I 2018 fikk Larvik tildelt 10,4 millioner i spillemidler til anlegg.  
 
Status fond for forskuttering av spillemidler og merverdiavgiftkompensasjon, ref. KST sak 199/16: 
Det er p.t. 1-2 års etterslep på spillemiddelsøknadene, og Larvik kommune er dermed sikret en rask tilbakebetaling 
fra idrettslagene. Estimert behov for forskuttering fra fondet er nå ca. 12,4 millioner. 
 
Kommunal medfinansiering utgjør pr. i dag et årlig investeringstilskudd på 2 millioner som utbetales 
etterskuddsvis, med bakgrunn i prioritert handlingsprogram for idrettsanlegg. Normalt dekker kommunal 
medfinansiering inntil 1/3 av de totale anleggskostnadene. 
 
Tabellen ovenfor viser en oppdatert oversikt over forventet utbetalingsår. Etterslepet på den kommunale 
medfinansieringen er nå 19,7 millioner. Med dagens nivå på investeringstilskuddet tar dette 10 år. I påvente av 
utbetaling av kommunal medfinansiering må idrettslagene mellomfinansiere dette beløpet. Over en 10 års 
perioden vil det bety ca. 3,5 millioner i ekstra rentekostnader for idrettslagene. 
 
Tilskuddsrammen for årlig investeringstilskudd bør trappes opp. 
Vi håper vedtak i sak KOK-040/18 i møte i Kultur- og oppvekstkomiteen den 10.10.2018, blir en realitet. 
Ref.  KOK- 040/18 Vedtak: 

1. Prioritert Handlingsprogram 2019 i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2020, 
godkjennes. Etterslepet i den kommunale medfinansiering er idag ca 10 år med dagens ramme på 2,0 mill 
kr. For å redusere mellomfinansieringsperioden fra 10 til 5 år vurderes en årlig økning av rammen med 1,0 
mill pr år - opp til samlet 5 mill kr pr.år. Vurderingen gjøres i forbindelse med behandling av 
strategidokumentet 2019-2022 

 

http://larvikir.no/filer/Fordeling_av_spillemidler_til_anlegg_for_fysisk_aktivitet_2018_VFK.pdf


 

 

 

 

Aktiv Larvik 
Kommunen har driftet Aktiv Larvik med stor suksess i 2018, i samarbeid med frivilligheten. Vi håper det blir avsatt 
driftsmidler til varig drift og videreutviklling av dette fantastiske tilbudet. 
 
Minner om at: «Nivået på tilskudd til idrettsforeningene skal justeres for årlig prisstigning.» 
Kommunens betalingssatser for utleie økes med 2,5-3 % hvert år. Det et ønske at også potten for driftstilskudd 
økes tilsvarende. 
 
Vi ser fram til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid til det beste for idretten i Larvik. 
 
 
Vennlig hilsen 
Ann-Kristin Aanstad  
for Larvik Idrettsråd 

http://larvikir.no/


Til 
Larvik Kommune v/
Kultur, idrett og fritid 
Kultur- og oppvekstkomiteen 
Ordføreren Larvik 25. oktober 2018

Uttalelse vedr. Søknader som skal leges frem for behandling i forbindelse med 
strategidokumentet 2019 - 2022

Kulturrådet har sett på høstens søknader om tildelinger i forbindelse med Strategidokumentet.

Vi vil først presisere at vi ser det som viktig at Kulturrådet i Larvik er høringsinstans i slike saker, og 
det er en oppgave vi gjerne tarr. Men når det er sagt, høstens søknadsliste er både lang og 
sprikende.

Vi mener det må ryddes i søknadsprosedyrene og dermed i hva kulturavdelingen, og vi, skal 
prioritere.

Med utgangspunkt i høstens søknadsliste vil vi påpeke følgende:

 Relevans: Søknadene må være relevante for kulturavdelingen.

 Byjubileet: Flere prosjekter er knyttet til byjubileet. Barne- og ungdomsteatret søker om 
penger til et slik prosjekt. Det er på tide at kommunen danner en byjubileumskomite der ulike
krefter samarbeider. Komiteen må ha økonomiske rammer som deltakere kan søke om 
penger fra. Så snart kommunens engasjement er klargjort, kan midler tildeles.

 Rammer: Noen av søknadene passer «nesten» inn i den ordinære søknadsrunden som har 
frist om våren. Vi foreslår derfor at rammene for ordinær søknadsrunde utvides noe og at 
retningslinjene for tildeling tilpasses slik at disse søknadene kan behandles da. Søknadslisten 
kan da gjennomgås av kulturkontoret i god tid før vurdering av Kulturrådet.

 Kulturplanen: Når det gjelder de søknadene som har kulturrelevans og som allikevel faller 
utenfor den ordinære søknadsrunden om våren, skal det være retningslinjer for 
behandlingen. For at søknadene skal være relevante bør de omhandle tiltak som støtter opp 
om kommunens intensjoner i kulturplanen og eventuelt andre overordnede planer. 

Vi håper vårt utspill tas positivt i mot og at det tas tak i dette.

Med vennlig hilsen
Kulturrådet i Larvik

Wenche Hellum
leder



Søknader til behandling i forbindelse med Strategidokumentet 
Retningslinjer for søknad, utbetaling og rapportering 

 

 
 Retningslinjene gjelder for lag, foreninger og andre som mottar støtte fra Larvik kommune. 

Retningslinjene gjelder videre uavhengig av hvor mange år støtten utbetales.  

 Søknad skal inneholde opplysninger om prosjektets formål, totalbudsjett, tidsplan, 
kontaktpersoner og annet som er relevant for vurderingen av søknaden 

 Tilskudd utbetales månedsskiftet januar/februar for det året tilskuddet gjelder  

 Tilskuddsmottakere har plikt til å levere rapport og regnskap på prosjektet så snart 
tiltak/aktivitet er gjennomført. Dette skal gjøres senest tre måneder etter at 
tiltaket/prosjektet er avsluttet. For aktivitet som går over flere år skal det rapporteres årlig, 
senest 1. april for forrige år.  

 Utbetalt tilskudd til prosjekter som ikke ferdigstilles innen fastlagt tidsplan, kan etter avtale 
overføres til gjennomføring av samme prosjekt året etter (gjøres etter avtale med aktuell 
saksbehandler/avdeling som har utbetalt midlene)  

 Kommunen kan kreve innsyn i tilskuddsmottakernes økonomi, og kan føre kontroll med at 
tilskudd nyttes i samsvar med forutsetninger for tildelingen 

 Tilskudd som ikke benyttes som forutsatt, må tilbakebetales helt eller delvis, avhengig av 
grad av prosjektgjennomføring 

 Ansvar for oppfølging av vedtakene ligger hos de avdelingene som utbetaler tilskuddene, de 
skal innhente rapportering innen fristen som blir satt 

 Rapporteringene fra alle tilskuddsmottakerne som har fått vedtak innhentes av den 
avdelingen som har ansvar for utbetalingen 

 Rapportene samles i en melding som legges frem for Kommunestyret 
 

 

 

Én årlig behandling av søknader som faller utenfor ordinære kommunale tilskuddsordninger, er 

vedtatt av Larvik kommunestyre 08.12.10, sak 050/10 

Retningslinjer for krav til søknad, utbetaling og rapportering (ovenfor), er vedtatt av  Larvik 

kommunestyre 14.02.18, sak 018/18 (verbalforslag nr. 6). 
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